
[Donem sang]
La revista dels Donants de Sang de les comarques de Lleida Núm. 3 - Any 2012

Quadre 2012, autora Rosa Siré



2

Enguany, amb la col·laboració i implicació de totes i tots els voluntaris 
de les comarques de Lleida, tornem a ser la província catalana amb 
l’índex de donació més alt (50,09‰). És per això que hem de seguir 
aquesta línia d’altruisme i dedicació, amb la complicitat dels donants 
de sang habituals, però també dels esporàdics o “primerencs”.

Necessitem molta sang perquè, l’any 2011, les donacions van baixar 
arreu de Catalunya. Actualment, l’índex global és del 37,37‰ –força 
baix en comparació amb anys anteriors (al 2008 estàvem al 40,53‰).

Les causes, tal i com es comenta força sovint, acaben desembocant 
en la crisi econòmica i globalitzada que vivim. Aquest desànim, 
l’estancament o la immobilització que provoca en qui la pateix, dia 
a dia, afecta fins i tot la implicació en activitats de caire voluntari; 
com és el cas de la donació de sang. Per això creiem que és tan 
important transmetre les ganes d’ajudar, de salvar vides anònimes, 
a canvi de no-res (només oferint uns minuts del nostre temps).

Per fer-ho cal que pensem en les tasques diàries, en allò que anem 
realitzant rutinàriament, sense adonar-nos-en, però sense recança 
i traslladar-ho també al gest de donar sang.

Només tu pots donar la teva sang. Només tu ets capaç de donar 
una part d’allò que duus dins... perquè algú altre pugui viure!

Baixen les  donacions, 
cal  augmentar 
 l’optimisme!

[Editorial]
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RoSa SiRé

Neix a Lleida a 1944. Realitza els estudis a l’Escola 
del Cercle de Belles Arts de Lleida. A 1966 es tras-
llada a París, ciutat a la que assisteix a l’Ecole de 
Beaux Arts. Més tard a Barcelona també assisteix a 
la facultat de Belles Arts. La seva obra, de dibuixar 
lleugerament les formes, sols insinuades, passa 
a una definició de l’espai amb taques de color, 
i a una simplificació de l’estructura del quadre 
amb la desaparició de l’objecte i la incorporació 
de la taca. La seva pintura, de realització tècnica 
molt acurada, conserva elements informalistes bé 
que hi predomina l’aparença d’ordre gràcies a la 
interposició de formes ben definides. El domini 
que té de les diferents tècniques calcogràfiques 
la converteix en la més gran gravadora lleidatana 
del segle. Fa un esforç per ensenyar el que sap 
i, des de sempre dedica part del seu temps a la 
docència. Exposa a Lleida, Tarragona, Barcelona, 
Andorra, Eivissa, Conca, Madrid, Sevilla... i té una 
menció d’honor del XXIV Saló d’Art Internacional 
de Besiers, França. La medalla de plata del XV Saló 
Internacional de Lutéce, París. Entre molts altres 
premis, l’any 2000 se li va concedir la medalla 
Morera a Lleida.
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Vaig a l’habitació d’un hospital i 
presencio una transfusió de sang. 
El malalt té el braç estès i va rebent 
el preuat líquid.

De tant en tant, fa una ullada a la 
bossa que la conté. La seva cara va 
revivint lentament, i la seva resistèn-
cia va guanyant alè. La seva vida va 
rebent un ajut inestimable que fa 
mantenir-lo viu.

Aquesta és la realitat de la vida quo-
tidiana als nostres hospitals.

Cada dia, per fer front a les neces-
sitats dels hospitals, són necessàries 
unes mil bosses de sang, o sigui 
que mil persones generoses, soli-
dàries i responsables, han de posar 
el braç i donar la seva sang –per 
aquells i aquelles que la necessiten–, 
d’una manera lliure i anònima; sense 
altre objectiu que el de compartir la 
salut, amb persones mancades de 
la mateixa.

La donació, en general, ha de 
respondre al criteri d’altruisme i vo-
luntarietat i, per tant, a l’eradicació 
de la comercialització del cos humà. 
Afortunadament, els avenços en 
medicina possibiliten –avui dia– sal-
var vides i recuperar la salut gràcies 
a les transfusions de sang o els seus 

Marc Ibars 
i Badia

President de 
la Federació 
Catalana 
de Donants 
de Sang

Donar sang, un deure; 
rebre-la, un dret

derivats. La funció social de la Fede-
ració Catalana de Donants de Sang i 
per tant de totes les Associacions de 
Donants de Sang de Catalunya, és 
estimular i orientar el comportament 
de la societat civil perquè assoleixi 
una conscienciació ètica i responsa-
ble que doni resposta a l’enorme i 
esperançador repte que possibiliten 
aquests avenços científics.

Les diferents iniciatives realitzades 
per a la captació altruista i solidària 
de la donació de sang, impulsades 
des del Banc de Sang i Teixits amb el 
suport de la Federació, les Associa-
cions, i sintetitzades en el missatge 
“Amb una vegada no n’hi ha prou”, 
han acostat el sistema sanitari català 
a les seves necessitats qualitatives i 
quantitatives.

La clau de l’autosuficiència 
resideix en el treball col·legiat de 
l’Administració, els professionals de 
la salut i el voluntariat: “Donar sang 
és donar vida, i aquest és un procés 
de caràcter cívic, voluntari i solidari 
que ens implica a tots i totes”.

Nosaltres, des de la Federació, cre-
iem que la principal reticència de la 
gent perquè doni més sang és la por 
a quelcom desconegut, una por que 
es perd quan pots arribar a la gent i 
donar-los informació; que evident-
ment s’ha d’enfocar, d’una banda, 
a la necessitat de la donació de 
sang i, de l’altra, a l’ús que se’n fa. 

Tenim un eslògan: “Donar sang 
és un deure, rebre-la és un dret”. 
A partir d’aquí podem dir que, si 
volem exigir els nostres drets, hem 
que complir amb els nostres deures, 

i donar sang és un deure cívic 
que tenim envers la població i envers 
nosaltres mateixos.

També s’ha de tenir present que 
cada segon de cada dia, persones 
de tot el món i de totes les edats i 
condicions socials necessiten trans-
fusions de sang per sobreviure. Amb 
el temps, la transfusió de sang s’ha 
convertit en sinònim de vida per 
a moltes persones i en una part 
imprescindible de l’assistència sani-
tària. És per això que el ciutadà n’ha 
de prendre consciència i n’ha de ser 
responsable, amb la finalitat d’aug-
mentar el nombre de donacions 
per fer front a la creixent demanda. 
Hem de tenir present que nosaltres 
som els usuaris de la sanitat i, per 
tant, també en som els consumidors 
directes.

La base organitzativa per aconseguir 
aquest propòsit està fermament ar-
relada a Catalunya i ha demostrat el 
seu vigor i eficàcia durant els darrers 
anys. El fet diferencial del sistema 
català de captació i gestió de do-
nants resideix en l’impuls procedent 
de l’associacionisme i el voluntariat, 
i també en la tasca combinada de 
l’Administració, les Associacions i 
el Banc de Sang i Teixits en la pro-
moció de campanyes que defugen 
l’emotivitat i subratllen la necessitat 
real de components sanguinis, per 
a un òptim funcionament del siste-
ma sanitari. La tendència creixent 
al nombre de donacions i de nous 
donants és la millor prova del suport 
i la sensibilitat de la societat civil, 
envers la donació, entesa avui com 
una responsabilitat de tots. 

[Salutacions]
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La solidaritat, l’ajuda mútua o el compromís social són valors que 

s’han convertit en l’eix vertebrador d’una bona part de la perso-

nalitat del nostre país.

Un dels millors indicadors de maduresa de les societats que es 

consideren avançades és la seva capacitat d’organització a l’entorn 

de projectes solidaris i altruistes. 

A Catalunya existeixen nombrosos exemples d’actes cívics i solidaris 

on la participació col·lectiva ultrapassa les previsions més plausibles. 

En el nostre entorn més immediat, les comarques de Lleida són 

de les primeres del país en donació de sang. I això no és per atzar, 

sinó per la conscienciació dels ciutadans d’aquestes terres i per la 

magnífica i continuada labor que estan duent a terme totes les 

Associacions de Donants de Sang de les Comarques de Lleida, en 

 col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits (BST de Lleida), orga-

nisme responsable de la gestió i l’administració de la donació, la 

transfusió i l’anàlisi de la sang i plasma sanguini. 

Durant tots aquests anys, les Associacions de Donants i el BST de 

Lleida estan realitzant una tasca pedagògica i educativa a favor 

de les donacions, amb activitats diverses (de difusió i docència),  

encaminades a fomentar la donació de sang en tots els àmbits i 

segments de la població.  

La feina i la il·lusió de les persones que hi ha darrere d’aquest pro-

jecte, a banda de l’aportació intrínseca al benestar del col·lectiu, 

són un magnífic exemple i un important estímul per a tots nosaltres 

i per a les institucions que intentem col·laborar en una proposta 

social que beneficia tota la població.

Per tant, m’agradaria que aquestes paraules servissin, modes-

tament, de crida a tots els ciutadans perquè col·laborin en les 

campanyes de donació de sang, perquè gràcies a un petit esforç 

podem contribuir a la millora de les condicions de vida de molts 

ciutadans.

Joan Reñé i Huguet
President de la Diputació de Lleida

[Salutacions]



Si respiressis una sola vegada, t’ofegaries.
Si mengessis una sola vegada, moriries d’inanició.
Si beguessis una sola vegada, moriries de set.

Oi que allò que fas per viure no 
n’hi ha prou amb fer-ho una 
sola vegada?

Recollim sang per als malalts de tot Catalunya

El Banc de Sang i Teixits és l’únic banc de sang de Catalunya i per tant, 
té la responsabilitat de subministrar cada dia els més de 1.000 
 productes sanguinis que necessiten tots els hospitals i clíniques del 
nostre país per atendre els seus malalts.

Com ho fem?

Amb 10 centres de donació als hospitals més importants de Catalunya i 
12 unitats mòbils que fan unes 80 sortides setmanals a tots els municipis 
del territori.

Sabies que...

Aquest any necessitem més de 270.000 donacions de sang per poder 
subministrar més de 325.000 productes sanguinis

•	 33.000 unitats de plasma fresc
•	 235.000 concentrats d’hematies
•	 115.000 concentrats de plaquetes.

Què és la sang?

La sang és un teixit líquid que flueix per tot l’organisme i que s’encarrega 
de transportar, fins a totes les cèl·lules, els elements necessaris per 
realitzar les diferents funcions vitals.

Els seus principals components són: el plasma, i les cèl·lules sanguínies: 
els glòbuls vermells o hematies, els glòbuls blancs o leucòcits, les pla-
quetes.

Què en fem de les donacions de sang?
La sang que obtenim de les donacions no es pot transfondre directa-
ment. Cal tractar-la per obtenir els diferents productes sanguinis: els 
concentrats d’hematies, els concentrats de plaquetes i el plasma.

D’aquesta manera, podrem transfondre a cada malalt 
només aquell producte sanguini que li fa falta.

Quan es necessita una transfusió de sang?
•	 En intervencions quirúrgiques
•	 En els tractaments contra el càncer
•	 En els transplantaments d’òrgans
•	 En casos d’accidents greus.

Per a què serveix cada producte sanguini?
•	 Els concentrats d’hematies: s’utilitzen en el tractament de 

l’anèmia produïda a causa d’intervencions quirúrgiques i en el trans-
curs de diverses malalties.

•	 Els concentrats de plaquetes: s’utilitzen per tractar les he-
morràgies causades per la manca de plaquetes en malalties com ara 
leucèmies o càncers.

•	 El plasma: fa falta a persones amb alteracions globals de la coagu-
lació.

Alguns exemples...
Per a un transplantament de fetge: 8 unitats de plasma, 8 concentrats 
d’hematies i 8 concentrats de plaquetes.

Per a una cirurgia de cor infantil: 6 unitats de plasma, 6 concentrats 
d’hematies i 1 concentrat de plaquetes.

Per a un transplantament de moll d’os infantil: 1 concentrat d’hematies al 
mes i 1 concentrat de plaquetes al mes.

Ara que t’has decidit a donar sang, has de saber que...
Existeixen unes petites condicions per poder-ho fer: 

•	 tenir més de 18 anys

•	 pesar 50 quilos o més

•	 si ets dona, no estar embarassada

És aconsellable: 

•	 no estar en dejú, 

•	 consultar els nostres professionals si tens qualsevol dubte.

Un cop has donat sang, et recomanem...
•	 Beure abundants líquids per recuperar el volum sanguini

•	 No prendre begudes alcohòliques ni fumar durant les 2 hores següents

•	 No fer esforços amb el braç on t’han punxat.

La donació de sang és un 
acte que salva vides i cal 
que es faci una vegada, 

una altra i una altra més.

Per aconseguir-ho, 
hem de  recollir més 
de 1.000  donacions 

de sang cada dia.

www.bancsang.net
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[Salutacions]

(www.donemsang.cat).  Es pot 

comprovar el suport de l’empresa 

pública Banc de Sang i Teixits de 

la Generalitat de Catalunya, que 

supervisa la informació tècnica i 

científica.

Sé que les diferents associacions 

formeu part de la Federació Cata-

lana de Donants de Sang amb la 

missió d’assolir el major nombre de 

donacions possible; fent de l’hàbit 

de donar sang un factor social i 

cultural al nostre país.

Efectivament, la donació de sang és 

un acte de responsabilitat solidària 

i un gest de civisme per ajudar a 

les persones que en necessiten, 

ja que són aproximadament una 

de cada deu, de les que entren en 

un hospital. A Catalunya “cada 3 

segons algú necessita sang”, tal i 

com ens recordeu amb els vostres 

missatges.

Cada vegada podem realitzar més 

procediments per restaurar la sa-

lut i molts d’ells necessiten d’una 

aportació de sang, per això les 

necessitats de sang són creixents 

i constants i, per tant, també ho 

han de ser les donacions. Veure la 

donació com un deure social que 

cal fer amb regularitat és impres-

cindible.

Antoni Mateu Serra
Gerent de CatSalut a Lleida 
i l’Alt Pirineu i Aran

La donació de sang, un acte de 
 responsabilitat solidària

Tots hem d’entendre aquesta ne-

cessitat i els voluntaris hi ajudeu 

i manteniu -a més- l’esperit com 

l’ànima de les donacions de sang, 

per assegurar una part de les ne-

cessitats de salut dels catalans.

Com diu el darrer Pla de salut, 

tenim una bona salut i el nostre 

sistema sanitari presenta uns re-

sultats que el situen al capdavant 

d’Europa com un dels sistemes de 

referència, però no es renuncia a 

l’objectiu últim d’incrementar l’es-

perança de vida en bona salut per 

a tothom, i les donacions de sang  

hi poden ajudar.

Sabem que cada donació de sang 

pot ajudar fins a tres persones 

malaltes diferents. La donació és un 

acte segur i gens dolorós, assistit 

per professionals especialitzats en 

tot moment. En canvi, per a altres 

persones pot suposar avançar en el 

seu procés de curació.

Pels que encara no ho feu, podeu 

apropar-vos al llocs on es fan 

extrac cions de sang de manera 

periòdica, a banda dels serveis 

hospitalaris fixes on us atendran.

Endavant amb les donacions!

El president de l’Associació de 

Donants de Sang de l’Urgell m’ha 

demanat un escrit com a gerent 

del Servei Català de la Salut a les 

terres de Lleida i del Pirineu per la 

revista Donem Sang, i ho faig amb 

satisfacció, essent coneixedor de 

l’encomiable tasca que les Associa-

cions de Donants de Sang de les 

comarques de Lleida realitzeu.

Tot i que ja fa molts anys que ho 

sé, m’ha satisfet de confirmar les 

vostres activitats reflectides al nou 

Canal Salut del Departament de 

Salut, dins l’apartat ciutadania i a 

la vostra revista accessible a la xarxa 
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[Entrevista]

Entrevista a 
Maribel González Maldonado 

infermera del Banc de Sang i Teixits de Lleida

El motiu pel qual, des de les 

associa cions de donants de sang, 

volem fer-li aquest seguit de qües-

tions és perquè ens agradaria co-

nèixer -de més a prop- les diverses 

tasques que realitza el Banc de 

Sang i Teixits, concretament a les 

comarques de Lleida.

Sabem que vostè és una infermera 

amb molta experiència en el món 

de la donació de sang i les seves 

paraules de ben segur ens ajudaran 

a fer entendre, un xic més, el seu 

treball i el dia a dia de les perso-

nes que s’encarreguen d’aportar 

esperança als malalts i necessitats 

d’hemoderivats, a partir de la seva 

implicació laboral.

–Benvolguda Maribel, podria 
explicar-nos breument quins 
passos cal que seguim, quan 
volem donar sang?

–Primerament, ja sigui aquí a 

l’Hospital Arnau de Vilanova 

com a qualsevol centre mòbil, el 

donant ha d’adreçar-se a la zona 

de donacions i omplir un petit 

qüestionari.

Posteriorment, amb totes les res-

postes i el consentiment -data i 

signatura- del donant, el metge o 

infermera passarà a realitzar-li una 

enquesta privada, analitzant -al 

mateix temps, amb la col·laboració 

del futur donant- les respostes del 

qüestionari.



9

[Entrevista]

Un cop s’ha comprovat que tot 

és correcte, haurem de prendre 

la pressió i verificar que l’hemo-

globina està compresa entre els 

paràmetres adequats.

Pressió sanguínia que ha de tenir 

el donant de sang:

Màx. Permesa Mín.Permesa
Sistòlica 180 100
Diastòlica 100 50

Hemoglobina (per tal de comprovar 

si el donant té anèmia):

Dones: < 12,5 g/dl

Homes: < 13,5 g/dl

–Després d’aquest exhaustiu 
control, què més ha de fer el 
donant?

–Doncs ja pot passar a la sala de 

donacions. Ho tenim tot a punt per 

iniciar l’extracció de sang.

–Com ho fan per guardar la 
sang que han extret?

–Normalment, la majoria de volun-

taris dóna sang TOTAL. Això vol dir 

que la sang del donant s’emma-

gatzema directament en una sola 

bossa, la qual duu incorporades 

tres petites bosses -que serviran 

per separar-ne els components, 

posteriorment-.

Un cop hem realitzat la punxada, 

ens caldrà extraure alguns tubs 

de sang per analitzar-los. D’aquest 

procés se’n diu serologia. Senzi-

llament ho fem per comprovar i 

descartar que el donant no tingui 

cap tipus de malaltia.

Després, quan ja tenim aquests 

tubs, podrem començar a omplir la 

bossa de sang -fins que la bàscula 

ens avisi (amb un senyal acústic) del 

pes adequat de la mateixa (llavors 

podrem procedir a retirar l’agulla 

del donant)-.

Pensa que totes les bosses recolli-

des hem d’enviar-les a la seu cen-

tral del Banc de Sang, a Barcelona, 

on personal sanitari especialitzat 

seguirà amb el procés de triatge 

i conservació; per poder traslla-

dar-les -novament- als Hospitals 

que en demanin, en funció de les 

seves necessitats (i l’estoc que 

tinguin, segons la circumstància).

–Ens ha dit que cada bossa 
es divideix en altres bosses?

–Sí, perquè així, posteriorment, 

podem obtenir -per un sistema de 

centrifugació- aquests tres compo-

nents de la sang: glòbuls vermells 

(hematies), plasma i plaquetes.

•	 Glòbuls	vermells: Transpor-

ten l’oxigen des dels pulmons a 

tots els teixits del nostre cos.

•	 Plasma: Està format ma-

joritàriament per aigua, sals 

minerals i proteïnes, entre les 

quals destaquen els anticossos, 

els factors de coagulació i l’al-

búmina.
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•	 Plaquetes: Intervenen en 

el procés de coagulació de la 

sang, acudint ràpidament a les 

lesions, per aturar hemorràgies.

–Quan vostès realitzen una 
comanda de bosses, per tal 
de garantir l’estoc a les nos-
tres comarques, com ho fan 
per conservar-les?

–Doncs has de tenir en compte que 

cada component s’ha de guardar 

de manera diferent.

Per exemple, els glòbuls vermells 

–o concentrats d’hematies– neces-

siten estar a 4º (en nevera, i duren 

42 dies), les plaquetes hem de 

tenir-les en “constant” moviment 

a 22º (en una nevera que les va 

agitant, i només duren 5 dies) i el 

plasma ha d’estar congelat a -30º 

(dura 2 anys).

Aquestes bosses les guardarem a la 

denominada zona de transfusió, 

on el personal d’infermeria i met-

ges treballen, i els donants de sang 

ja no hi tenen accés -per motius 

d’higiene i privacitat-.

–a més de sang ToTaL, ex-
pliqui’ns alguna altra via de 
donació?

Puc parlar-te de l’afèresi o plas-

ma fèresi. A través d’una màquina 

que centrifuga i separa un, dos o 

tres components sanguinis (se-

gons la necessitat), podem obtenir 

plasma directament del donant 

-sense necessitat de separar-lo 

posteriorment, de la bossa de 

sang TOTAL-.

Com a curiositat et diré que el 

plasma “universal” és del grup 

sanguini AB, a diferència de quan 

[Entrevista]
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extraiem sang TOTAL, que ho és el 

grup sanguini O.

–i de la zona de transfusió, 
quan es duen les bosses al 
malalt?

–El metge que s’encarrega de la 

salut de cada pacient és el respon-

sable de valorar si hi ha necessitat 

de transfondre, i farà -si és el 

cas- una petició al Banc de Sang 

dels productes hemoderivats que 

requereixi el malalt.

Un cop sol·licitada la sang, hem 

de comprovar la compatibilitat 

entre el pacient i la sang que tenim 

en estoc, per trobar l’hemoderivat 

corresponent.

És llavors quan un infermer o infer-

mera del Banc de Sang començarà 

la primera transfusió.

–Pot	 dir-me	 en	 quins	 casos	
s’administra cada compo-
nent sanguini?

–Això és quelcom més particular, 

depenent sobretot de cada cas, 

però perquè te’n facis una idea... 

per a un trasplantament de pulmó 

es necessiten 6 concentrats de 

plaquetes. Per a un trasplantament 

de fetge es necessiten 8 unitats de 

plasma. Per a una intervenció de 

columna vertebral es necessiten 

5 concentrats d’hematies, i per a 

un trasplantament infantil de moll 

d’os pot variar d’un a més de 50 

concentrats d’hematies.

•	 El 60% de concentrats d’hema-

ties (glòbuls vermells) s’utilitza 

per a intervencions quirúrgi-

ques.

•	 El 60% de concentrats de 

plaquetes s’utilitza per a trac-

taments oncohematològics 

(especialitat de l’hematologia 

encarregada d’atendre proces-

sos oncològics).

•	 Els derivats del plasma s’utilit-

zen per obtenir concentrats 

es pecífics, per a persones amb 

hemofília o algunes immuno-

deficiències (estat patològic en 

el qual el sistema immunitari és 

incapaç de desenvolupar una res-

posta immunològica adequada).

–a més d’aquestes tasques 
podria dir-me’n alguna altra 
que no comporti el contacte 
directe amb el donant ni el 
pacient?

–Realitzem moltes més feines, a 

part de les que ja t’he comentat, 

però m’agradaria dir-te’n una de 

la qual em sento força partícip: el 

control de qualitat.

Des del Banc de Sang i Teixits de 

Lleida duem a terme el control de 

qualitat de tots els hemoderivats de 

Catalunya, amb la responsabilitat i 

el rigor que això comporta.

També emmagatzemem plasma 

per fer-ne col·liris (pels ulls) en pa-

cients que necessiten aquest tipus 

de tractaments -segons prescripció 

expressa de l’oftalmòleg-, i teixits 

(pell i os), en grans frigorífics (con-

gelats a uns -78º).

A més, m’agradaria comentar-te 

que en els darrers anys rebem 

sang de cordó umbilical (per a 

trasplantaments de medul·la òssia) 

i llet materna de mares que volen 

donar-ne.

Moltes gràcies per la seva amable 

col·laboració amb les associacions 

de donants de sang, i per l’acom-

panyament en la visita a les instal-

lacions del Banc de Sang i Teixits 

de Lleida, tot fent-les una mica 

més properes als donants i lectors 

de la revista.

[Entrevista]
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La Federació Catalana 
de Donants de Sang 
i l’empresa USE-IT 
presenten una aplicació 
per a mòbils Iphone i 
Android que potenciarà 
la donació de sang

L’empresa USE-IT, especialitzada 

en projectes web i mòbils que 

afavoreixen l’ús de les noves tec-

nologies, a partir de la idea original 

de l’Associació de Donants de Sang 

de l’Urgell i en col·laboració amb 

la Federació Catalana de Donants 

de Sang, la Diputació de Lleida i el 

Banc de Sang i Teixits, ha desenvo-

lupat una aplicació per a Smartpho-

nes totalment innovadora, encara 

inèdita i única al món de les aplica-

cions mòbils, per facilitar la donació 

de sang. L’aplicació es presentà el 

passat dimarts, dia 17 d’abril, a la 

Diputació de Lleida, i comptà amb 

la participació dels principals res-

ponsables de la Federació, USE-IT 

i la mateixa Diputació.

Amb aquesta aplicació s’ha fet una 

aposta ferma per les noves tecnolo-

gies i es posa a disposició de la ciu-

tadania, a través del seu terminal  

mòbil, una eina senzilla i útil per 

a la cerca de punts d’extracció de 

sang (centres fixos i unitats mòbils) 

d’arreu de Catalunya. Actualment, 

la trobem disponible per a Iphone, 

L’aplicació permet 
consultar l’estat de les 

reserves de sang de tots 
els grups sanguinis,

a temps real i 
actualitzat diàriament
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Ipod, Ipad i tots els Smartphones 

Android. L’aplicació permet consul-

tar l’estat de les reserves de sang 

de tots els grups sanguinis, a temps 

real i actualitzat diàriament.

Mitjançant un mapa interactiu 

l’usuari pot consultar l’horari, la 

localització i com arribar als punts 

de recollida. Gràcies a la geoloca-

lització es mostren els punts més 

propers on poder anar a donar 

sang, a partir de la posició actual 

de l’interessat. A més a més, cada 

vegada que es realitza una donació 

de sang, l’usuari pot registrar-la a 

l’aplicació. Més tard, passats uns 

mesos, aquesta enviarà un avís a 

l’escriptori del mòbil usuari, per 

recordar-li que ja pot fer la següent 

donació. També disposa d’un his-

tòric amb totes les donacions rea-

litzades i compta amb una selecció 

de consells, com per exemple: “Pot 

donar sang qualsevol persona sana 

Instal·la’t l’aplicació 

[Donem sang]
al teu mòbil!

entre 18 i 65 anys, que pesi més de 

50 quilos”.

Per poder descarregar l’aplicació 

només cal anar a l’Appstore o al 

Google Play d’Android, cercant 

les paraules “donants de sang” o 

bé des de la web de la Federació 

Catalana de Donants de Sang:   

www.donantsdesang.org

USE-IT és una empresa constituïda 

a Lleida i formada per 4 joves em-

prenedors. Entre els seus serveis 

destaca la creació de tot tipus 

d’aplicacions mòbils i pàgines web.

Aquesta nova aplicació [Donem 
Sang] encaixa perfectamentamb 

l’aposta d’USE-IT per desenvolupar 

aplicacions que transformin l’en-

torn de les empreses i les persones, 

mitjançant el desenvolupament 

tecnològic basat en la mobilitat i 

lligat a àmbits tan diversos com 

la salut, el transport, les compres 

i l’oci. Per conèixer quelcom més 

sobre projectes com el que us pre-

sentem avui, podeu adreçar-vos a: 

www.useit.cat

NO ESPERI
S 

MÉS!!

www.donantsdesang.org
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El Banc de Cordó Umbilical 
de Catalunya

[Notícies]

El Banc de Sang de Cordó Um-
bilical de Catalunya va iniciar 
la seva tasca al 1995. 

La sang de cordó umbilical és la 
que queda a la placenta i els va-
sos sanguinis del cordó umbilical 
després de separar-lo del nounat. 
Habitualment és un producte que 
es llença. 

Tanmateix, la sang de cordó umbi-
lical conté cèl·lules mare hemopoè-
tiques utilitzables en trasplanta-
ments per a la curació de malalties 
com la leucèmia, limfomes i proble-
mes medul·lars que actualment es 
trasplanten amb medul·la òssia i 
sang perifèrica. 

A Espanya existeixen diversos Bancs 
de SCU públics i, des de l’aprovació 
del RD 1301/2006 existeix la possi-
bilitat que existeixin bancs de SCU 
per a ús autòleg eventual (és a dir, 
per a un mateix) sota determinades 
condicions. A Catalunya, no n’està 
autoritzat cap. 

objectius

•	 Desenvolupar un projecte mul-
tidisciplinar d’obtenció, estudi i 

emmagatzematge de sang de 
cordó umbilical (SCU) de do-
nants voluntaris. 

•	 I + D en l’àmbit del trasplanta-
ment de SCU.

•	 Col·laboració amb els centres 
de trasplantament hemopoètic.

•	 Creixement sostenible.

Membres del Netcord

El Banc de Sang de Cordó Umbili-
cal de Catalunya forma part de la 
xarxa Netcord, associació de bancs 
de sang de cordó umbilical de tot 
el món. Actualment el Netcord 
compta amb 15 membres, els més 
importants del món. 

L’objectiu del Netcord és aprofitar 
les sinèrgies entre els bancs i crear 
un registre d’unitats de sang de 
cordó que estiguin disponibles per 
als hospitals que les sol·licitin per 
als seus trasplantaments. 

La qualitat de les unitats emma-
gatzemades ha estat sempre la 
primera prioritat del Netcord i per 
això ha establert uns estàndards de 
qualitat que han de seguir tots els 
seus membres. 

El cordó umbilical 
salva vides

La sang del cordó umbilical ofereix 
noves esperances per curar la leu-
cèmia i altres tipus de càncer.

Una sang que pot 
tornar a donar vida

El cordó umbilical i la sang que 
conté són habitualment rebutjats, 
però aquesta sang conté elements 
capaços de generar cèl·lules san-
guínies en quantitats adequades. 
Pot ser, per tant, utilitzada per a 
trasplantament, de la mateixa ma-
nera i en les mateixes indicacions 
que la medul·la òssia. 

La recollida de sang de cordó um-
bilical, després del naixement i de 
la secció del cordó, no suposa cap 
risc ni per a la mare ni per al fill.

El trasplantament de sang de cordó 
umbilical, com el de medul·la òssia, 
pot contribuir a la curació de nens, i 
també d’adults, que pateixen greus 
malalties de la sang que compro-
meten la seva vida. 

Els bancs de sang de cordó umbi-
lical s’encarreguen de garantir la 
conservació adequada i la tipifica-
ció, per tal de poder ser utilitzada 
en les millors condicions.

Els centres de trasplantament au-
toritzats són responsables de les 
indicacions i del procediment de 
trasplantament, en col·laboració 
amb els bancs de sang de cordó 
umbilical. 
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El banc públic de Catalunya que 
classifica i conserva congelades 
mostres de sang de cordó umbilical 
va facilitar el 2010 que 240 malalts 
de tot el món, la majoria nens, re-
bessin un trasplantament sanguini 
que els va salvar la vida. Aquesta xi-
fra duplica l’obtinguda fa deu anys. 
En cap d’aquests trasplantaments 
hauria estat eficaç transfondre als 
malalts sang obtinguda al néixer 
del seu propi cordó umbilical, entre 
altres raons perquè la component 
genètica de les malalties tracta-
des desaconsellava dràsticament 
aquesta opció.

Segons dades de 2011, Catalunya 
custodia 14.900 donacions de 
cordó, que se sumen a les 450.000 
d’arreu del món.

Per	ser	donant	de
sang de cordó 
umbilical

Què cal fer?

•	 Comprovar que no hi hagi an-
tecedents familiars de malalties 
potencialment transmissibles. 

•	 Descartar, mitjançant una anàlisi 
de sang a la mare, la presència 
de malalties infeccioses poten-
cialment transmissibles. 

•	 Comprovar que el nadó no ha 
patit cap malaltia important du-
rant els primers mesos de vida. 

•	 Omplir i signar el consentiment 
adjunt després de rebre tota la 
informació desitjada. 

Què farem?

•	 La sang de cordó serà utilitzada 
per a qualsevol malalt que la 
necessiti, d’acord amb les indi-
cacions mèdiques i el grau de 
compatibilitat i adequació dels 
requeriments cel·lulars. 

•	 No hi haurà cap discriminació 
per motius de raça, nacionalitat, 
religió o situació econòmica. 

•	 La donació serà altruista i anò-
nima. 

•	 La sang de cordó podrà ser uti-
litzada amb finalitats de recerca, 
quan no sigui adequada per a ús 
terapèutic. 

Sí que pot donar sang de 
cordó umbilical qualsevol 
mare 

•	 Si està sana i no té antecedents 
de malalties potencialment 
transmissibles a través de la 
sang. 

•	 Si té la informació necessària i 
és conscient que la donació pot 
significar la curació de malalties 
molt greus, en especial en nens, 
i sap que no hi ha cap risc per al 
nadó i la mare. 

•	 Si té la voluntat de fer aquest 
acte altruista i generós a canvi 
de la petita molèstia d’unes 
anàlisis addicionals. 

No pot donar sang de cordó 
umbilical

•	 Si és portadora del virus de la 
Immunodeficiència Humana 
(VIH) o Virus de la SIDA o creu 
que podria ser-ho.

•	 Si és portadora d’algun dels virus 
de l’hepatitis (B o C) o creu que 
podria ser-ho.

•	 Si s’ha injectat drogues (heroï-
na, hormones per augmentar 
la musculatura) algun cop a la 
seva vida, encara que hagi estat 
tan sols una vegada i fa molt 
de temps 

•	 Si ha acceptat alguna vegada di-
ners, drogues o un altre tipus de 
pagament a canvi de mantenir 
relacions sexuals. 

•	 Si ha mantingut, en els darrers 
4 mesos, relacions sexuals amb: 
diverses parelles, alguna per-
sona portadora del virus de la 
SIDA (VIH), alguna persona que 
canvia freqüentment de parella, 
alguna persona que hagi pogut 
punxar-se drogues intravenoses, 
alguna persona que exerceixi o 
hagi exercit la prostitució. 

on pot realitzar la 
donació

El Banc de Sang i Teixits (BST) lidera 
CONCORDIA, que és un programa 
cooperatiu interterritorial per a la 
donació de sang de cordó umbilical 
(SCU) que es basa en una relació 
de confiança entre el BST, el Depar-
tament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya i els departaments 
de Salut de les illes Balears, Aragó, 
Navarra, Extremadura i Cantàbria, 
i el Principat d’Andorra. Al 2009, 
CONCORDIA es va consolidar com 
el banc de cordó amb més trasplan-
taments a Europa.

El Programa CONCORDIA compta 
amb 64 maternitats adherides, 
procedents de 6 comunitats autò-
nomes espanyoles i del Principat 
d’Andorra. Disposa de més de 
13.600 unitats de SCU (Sang de 
Cordó Umbilical) d’alta qualitat, que 
es troben disponibles en els registres 
nacionals i internacionals per a qual-
sevol pacient que les necessiti. S’han 
processat més de 1.400 unitats i se 
n’han trasplantat 225.
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Urgellet, el do d’alletar, neix a partir 
de la voluntat d’un grup de mares 
lactants, que coneixen les dificul-
tats que de vegades es presenten 
durant l’alletament natural, d’aju-
dar, informar i recolzar a les mares 
que prenen la decisió d’alletar, així 
com als seus fills i famílies. 

El nostre projecte es basa en el 
voluntariat i la transmissió de 
coneixements, fruit de la pròpia 
experiència i de formació específi-
ca, així com en el recolzament de 
mare a mare. 

La nostra tasca és sense ànim de 
lucre i té com a finalitat única 
aconseguir lactàncies exitoses per 
a les mares/fills que ho desitgin, 
normalitzar l’alletament dins la 
societat, facilitar la continuïtat 

Urgellet
el do d’alletar

de l’alletament en tots els àmbits 
(laboral, diferents cultures, durant 
una malaltia...) i facilitar informació 
i eines adequades per a que cada 

mare pugui prendre decisions lliu-
res i informades. 

Som mares que hem alletat i/o es-
tem actualment alletant els nostres 
fills, totes amb una experiència 
superior als dos anys de lactàn-
cia i algunes amb experiència en 
alletament durant l’embaràs i en 
tàndem (alletar dues o més criatu-
res d’edats diferents alhora). Hem 
rebut i continuem rebent formació 
específica, veraç i actualitzada 
sobre lactància i temes directa-
ment relacionats. Conscients dels 
escassos referents de que disposen 
moltes mares (moltes mares no 
han estat alletades i sovint poques 
dones del seu entorn ho fan) volem 
pal·liar aquestes mancances facili-
tant una informació sòlida des de 
l’embaràs. 

Facilitem suport moral, informació, 
recursos i solucions per als pro-
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blemes i dubtes que poden sorgir 
durant el període d’alletament, 
trencant així els falsos mites i dissi-
pant les possibles pors de les futu-
res o recents mares. Aquest servei 
el prestem a tothom, de manera 
desinteressada i gratuïta, a través 
de trobades quinzenals en el nostre 
local social, atenció telefònica, via 
correu electrònic i facilitant infor-
mació a través de la xarxa i amb 
fulletons i similars. Oferim xerrades 
sobre temes d’interès per les ma-
res, assessorem sobre els recursos 
disponibles per conciliar la lactància 
amb la tornada al treball fora de 
casa, facilitem accés a material 
audiovisual, biblioteca, préstec de 
coixins de lactància, porta-bebès, 
lleva-llets... Organitzem activitats 
lúdiques on hi és present el tema de 
la lactància materna, per contribuir 

a la seva normalització en l’àmbit 
social, tals com trobades a l’aire 
lliure, berenars, celebració de la 
Setmana Mundial de la Lactància 
Materna... 

Així pretenem que mares i fills, 
independentment de les seves 
característiques socio-culturals i 
econòmiques, es beneficiïn d’una 
LM exitosa i feliç. 

A més comptem amb la col-
laboració de membres d’altres 
associacions i professionals de la 
salut (llevadores, pediatres, nutri-
cionistes, infermeres) per poder 
derivar casos que requereixin l’ac-
tuació d’un professional de la salut. 

Totes les mares que acudeixen al 
grup aporten les seves experiències 
i coneixements, enriquint l’inter-
canvi d’informació entre mares. 

El finançament de les despeses que 
genera l’associació es fa a través de 
les quotes dels socis (10E anuals), 
les subvencions oficials, les aporta-
cions d’empreses i particulars i els 
espònsors. 

Membres: 

Marta Casellas: Presidenta d’Ur-
gellet. Mare d’un fill. Assessora 
en LM. 
Gemma Fabré: Secretària d’Ur-
gellet. Mare d’un fill. Assessora 
en LM. 
Carme Riera: Mare d’un fill. Asses-
sora en LM. 
Helena Farràs: Tresorera d’ Urgellet. 
Mare de dos fills. Assessora en LM. 
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Agramunt
Sopar/homenatge 
a  agramunt

El passat desembre, totes i tots 
els Delegats de l’associació de 
Donants de Sang de l’Urgell, 
vàrem ésser partícips d’un home-
natge molt especial. La reconegu-
da artista lleidatana Rosa Siré 
cedí tres gravats originals (i únics) 
a la nostra Associació, per tal d’és-
ser atorgats als voluntaris que han 
donat més sang de la comarca 
-al llarg de la seva vida-; Sra. Rosó 
Costa, Sr. Francisco Rosauro i Sr. 
Manel Ribalta; amb més de 70 
donacions cadascun.

A més, gaudírem plegats d’un 
sopar -a l’Hotel Restaurant Blanc i 
Negre d’Agramunt-, organitzat per 
la Junta Directiva de l’Associació, 
on repassàrem les diverses activi-
tats i iniciatives –realitzades durant 

l’any 2011–, tot recordant alguns 
dels molts moments inoblidables.

Des d’aquestes línies volem donar 
les gràcies a l’artista, Rosa Siré, 
pel seu valuós detall, com també 
a les Delegades de l’Associació -a 
Agramunt-, Maria Rosa i Josefina, 
que feren entrega a totes i tots els 
assistents d’un punt de llibre fet 
a mà, elaborat per elles mateixes.
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Tàrrega
Èxit de donacions de sang, a 
la marató de Tàrrega

Volem transmetre la nostra satis-
facció pels resultats de la darrera 
Marató de Donants de Sang 
a Tàrrega, ja que tres-centes 
trenta-sis persones es van acostar 
a l’Espai Mercat per donar sang; 
el passat dissabte 17 de desembre 
de 2011, de 10 del matí a 9 del 
vespre, a Tàrrega. D’aquestes 336 
donacions, 305 es van fer efectives 
i la resta, 31 en total, varen ser 
oferiments de persones que en 
aquell moment no varen poder 
donar sang. A més, volem ressaltar 
les 109 persones que no havien 
donat mai sang i es van iniciar en la 
donació gràcies a aquesta Marató.

Segons les dades oficials de 2011, 
el ritme de donacions que s’han 
anat assolint durant l’any ha donat 
el seu fruit, situant l’Urgell com a la 
vuitena comarca de Catalunya (‰), 
essent així una de les comarques 
més solidàries del país, pel que fa 
a les donacions de sang.

gell, La Fal·lera Gegantera, Cobla 
Tàrrega, Grup La Rapera, Casa 
Esqué, Llibreria L’Estel, Llibreria 
Antoni Figueras, Grup de Teatre 
BAT, Pastisseria Gomà, Pastisseria 
Tàssies, Pastisseria El Pati, Pastisse-
ria St. Eloi, Pastisseria L’Antull, Cir-
cuit Urgellenc, EuroFitness – Ubae 
Tàrrega, i moltes altres.

Des de l’Associació de Donants de 
Sang de l’Urgell, esperem que l’any 
vinent seguiu col·laborant a aquest 
ritme... i amb les mateixes ganes!

La Marató va ésser tot un èxit, i 
en això s’ha de destacar la col-
laboració de moltes entitats i 
empreses altruistes: Comunitat 
Islàmica de Tàrrega, Creu Roja Ur-
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Cervera
Amb el suport de l’Associació de 
Donants de Sang de la Segarra, 
estem treballant al màxim per 
dur a terme la nostra comesa, tot 
apropant i mantenint els donants 
de sang.

La darrera novetat és la instal·lació 
d’un aparell per augmentar la co-
bertura de mòbils, al menjador de 
l’Institut Antoni Tarroja, lloc on es 
fan les extraccions; gràcies al Wifi 
de la línia d’internet de l’Institut.

Enguany, Cervera i els demés 
municipis de la Segarra on es fan 
col·lectes, segueixen mantenint 
el nombre de donacions, tot i la 
disminució generalitzada arreu de 
Catalunya.

Sidamon
El passat mes d’octubre, un grup 
de persones vàrem anar al local 
de ball de Sidamon (Pla d’Urgell) a 
donar sang. La jornada fou d’allò 
més participativa i comptàrem amb 
força donacions noves, a més de 
les extraccions de donants habi-
tuals. Esperem poder seguir tenint 
aquests bons resultats, i per aquest 
motiu agraïm el gest solidari a totes 
les persones que vénen a donar un 
xic de la seva vida.



21

[Poblacions]

Castellserà
En el decurs de la tarda de diven-
dres, dia 8 de juliol, procedírem a 
la inauguració del 4t Monument 
“als Donants de Sang” de les 
Comarques de Lleida, ubicat al mu-
nicipi de Castellserà, a mans de l’Il-
lm. Alcalde del Consistori Local i el 
president de la Federació Catalana 
de Donants de Sang; el qual oferí 
una litografia a l’Ajuntament, per la 
seva col·laboració desinteressada.

L’obra ha estat realitzada en pedra 
i treballada a mà, per l’artista Sr. J. 
Rovira, observant-s’hi una gran 
gota de sang que sobresurt del 

* A tall de recordatori, els Monuments “Als Do-
nants de Sang” que precedeixen al de  Castellserà 
(2011) estan ubicats a: Lleida (2010), la Fuliola 
(2010) i Bellpuig (2009)

férem la presentació social i la cor-
responent difusió als prop de 400 
assistents.

Per finalitzar l’acte, s’oferí un pica-
pica per a tothom.

centre i la menció d’agraïment als 
Donants de Sang de Castellserà.

Un cop acabada la inauguració del 
Monument es presentà el 2n Qua-
dre “Homenatge als Donants 
de Sang”, a càrrec del pintor Sr. 
Xavier Carulla Caballé, que 
és portada de la Revista [Donem 
Sang] 2011, de la qual també en 
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[Notícies]

La nova seu corporativa del 
Banc de Sang i Teixits està situada 
a la confluència entre el Passeig 
 Taulat i el carrer Lope De Vega, 
en el nou districte	tecnològic	
22@ de Barcelona, que combina 
l’activitat econòmica amb la forma-
tiva i la resi dencial. L’immoble cen-
tralitza les diverses línies d’activitat 
i bona part dels 600 professionals 
de l’organització.

El projecte fou signat pels arquitec-
tes Joan Sabaté i Horacio Espeche 
Sotailo (SaAS Sabaté associats) i se-
gueix criteris de màxima eficiència 
energètica. El Consorci de la Zona 
Franca de Barcelona (CZFB) ha estat 
el responsable de promoure l’obra, 
amb una inversió de 35 milions 
d’euros.

La nova seu corporativa fou reco-
neguda en la III edició dels Premis 
ENDESA a la promoció immobi-
liària més sostenible 2009 en la 
categoria de les promocions més 

Visita al Banc de Sang i Teixits

sostenibles exposades en el saló 
Barcelona Meeting Point 09.

Durant l’any, diverses Associacions 
de Donants de Sang d’arreu del 
territori hi fem visites guiades per 
tal de veure –en primera instància– 
tot el procés que recorre la sang, 
fins arribar al pacient.

En sortir-ne, la impressió que 
 podem extreure’n és la d’un cen-
tre molt modern, d’avantguarda, 
 qualificat i avalat pel treball de 
molts professionals amb recone-
gut prestigi, i pels avenços asso-
lits en la seva vessant científica i 
humana.
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Jo           en dono!

o acceptem que ens en treguin una quantitat 
que -degudament emmagatzemada, conserva-
da i catalogada- ajudarà quan convingui a qui 
n’hagi perdut i la necessiti amb urgència, per 
salvar-li la vida.

Donar sang és ajudar a les institucions i organit-
zacions que vetllen perquè mai en falti en cas 
d’accident, hemorràgies o transfusions, i al ma-
teix temps és un mecanisme de defensa de la 
nostra pròpia salut, que se’n beneficiarà quan 
la necessiti; ja que pot succeir en qualsevol mo-
ment, perquè ningú no sap què serà de nosal-
tres d’aquí a una hora, un dia, un mes o un any. 
Tots estem exposats a perdre sang, tots, així que 
-en qualsevol moment- podem ser nosaltres els 
que en necessitem.

Però el més important de donar sang és l’actitud 
personal de tenir consciència del què passa al 
món, al nostre voltant, on són multitud els que 
podrien salvar la vida si en el moment reque-
rit poguessin disposar-ne; perquè la rebessin les 
seves venes i artèries; comencés a fluir, recorre-
gués el seu cos i acabés donant vida al malalt o 
a l’accidentat.  És doncs, un procés de solida-
ritat cap al nostre proïsme que ens torna més 
compassius, més sensibles al dolor dels altres i 
per tant més justos i lúcids, contribuint cadascun 
de nosaltres a que aquest món nostre sigui una 
mica millor.

Rosa Regàs
Escriptora

Tenir sang a les venes és tenir vida, una vida 
que vivim sense ser conscients de que és 
ella la que ens fa viure, passegem i treba-

llem i mengem i estimem mentre la sang flueix 
pel complex aparell circulatori que s’estén per 
tot el cos, al ritme correcte que li marquen els 
batecs del cor, alimentant tot el que troba al seu 
pas. No, no en som conscients d’aquest fluid vi-
vificador, ni de la salut que gaudim gràcies a ell.

La nostra sang, a més de regenerar-se, sap exac-
tament la quantitat que necessita per acomplir, 
minut a minut, el procés que ens dóna la vida. 
De manera que si en perdem ella mateixa es re-
genera, igual que si la donem a qui la necessita 
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Dr. Enric Carreras i Pons
Director del Registre de Donants de Medul·la Òssia
Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia

SoLIDARIS fInS A LA MEDUL·LA!

5.000 persones emmalalteixen cada any de 
leucèmia a l’Estat espanyol. Alguns d’aquests 
malalts només tenen una única possibilitat de 
curació: un trasplantament de medul·la òssia, 
sang perifèrica o sang de cordó umbilical. Per 
desgràcia, només 1 de cada 4 pacients disposa 
d’un donant familiar compatible. La resta ha de 
recórrer a un donant voluntari. 

Per resoldre aquest problema, als anys vuitan-
ta es van crear els registres de donants. Al llarg 
d’aquests anys s’han inscrit, als 65 registres d’ar-
reu del món, més de 19 milions de voluntaris 
disposats a donar cèl·lules mare de la medul·la 
òssia o la sang perifèrica i a nivell mundial hi 
ha més de 500.000 unitats de sang de cordó 
umbilical emmagatzemades. Malgrat aquestes 
xifres impressionants, com que és necessari un 
elevat grau de compatibilitat entre el donant i 
el receptor, només és possible localitzar un do-
nant compatible per al 60% dels pacients. A 
més, aquesta xifra tan sols s’aplica als pacients 
de raça caucàsica, ja que, lamentablement, els 
pacients d’altres races no estan representats en 
els registres de manera que és molt difícil localit-
zar un donant per a ells. En altres paraules, entre 
un 30% i un 40% dels pacients seguiran sense 
poder rebre el trasplantament necessari per a la 
seva curació.

La Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia 
gestiona, des de l’any 1991, a través d’un acord 
amb el Sistema Nacional de Salut, el Registre Es-
panyol de Donants de Medul·la Òssia (REDMO). 
Fer-se donant de medul·la òssia és tenir l’opor-
tunitat de salvar una vida.

Quan es va crear la Fundació Josep Carreras, 
els pacients espanyols no podien accedir a un 
trasplantament de medul·la òssia si no dispo-
saven d’un donant familiar compatible. Per 
aquest motiu, la creació de REDMO va suposar 
un avenç extraordinari. Actualment, la Funda-
ció ja ha trobat donant compatible per a més 
de 6.000 pacients, això ha permès realitzar uns 
3.000 trasplantaments de medul·la òssia proce-
dents de donants no emparentats. 

Malgrat aquestes xifres, encara no n’hi ha prou 
i això ens planteja un nou repte: és fonamen-
tal que siguin més les persones conscienciades 
i que mostrem a la societat que inscriure’s com 
a donant de medul·la òssia no és perillós i pot 
salvar una vida. 

Finalment, vull agrair la solidaritat i altruisme 
dels donants de sang donat que sense ells mol-
tes transfusions que necessiten els pacients he-
matològics durant el seu tractament serien im-
possibles. 

+INFO: www.fcarreras.org / 900 32 33 34
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Pilar Rahola
Periodista

La literatura està plena de la confrontació 
entre el cos i l´ànima. Des dels místics, que 
portaven fins al paroxisme aquesta intan-

gible lluita, fins als grans analistes de l´abisme 
humà, els poetes, els escriptors, els drama-
turgs. De tots ells, tal vegada Cyrano de Ber-
gerac és el zènit d´aquest combat entre ment i 
cos, entre allò que hom pot ser i allò que hom li 
permet ser el seu cos, és a dir del cos entès com 
una presó. Estima intensament, pensa brillant-
ment, viu dolorosament, però el seu cos només 
li permet ser una caricatura d´ell mateix, ben 
allunyat de la grandesa i dels alts horitzons del 
seu interior. I si marxem de la literatura, la nos-
tra història recent ens ha donat grans científics 
també empresonats en un cos que no seguia la 
seva ment. Hawkins, sens dubte, n´és l´exemple 
més espectacular. Però més enllà dels grans ge-

nis o de les grans obres, hi ha una confronta-
ció més casolana entre cos i ànima, la que vi-
vim dia a dia, enfrontats als desigs que creixen 
amb la vida i al cos que els retalla a mesura 
que la vida el deteriora. Envellir. És l´envelliment 
l´empresonament definitiu de l´ànima? M´ho 
sembla, malgrat que defenso la cultura del sa-
ber envellir, del saber trobar la bellesa, la sexu-
alitat, la felicitat en cada edat que la vida ens 
porta. Però, d´una manera més o menys cons-
cient, tothom viu les arrugues de la pell -dels 
nostres teixits- com un replegament de la vida 
mateixa, un replegament que ofega possibili-
tats, retalla horitzons, agredeix il·lusions. Si fos 
creient diria que, al capdavall, estem en trànsit, 
i que forma part de la lògica religiosa el lent 
abandonament del cos. Morir per tornar a néi-
xer, és a dir, retrobar l´ànima. Però atès que no 
ho sóc, i que formo part d´aquella escolàstica 
obsessiva que cerca arreu respostes i que no es 
conforma amb dogmes que camuflin les pre-
guntes, reconec que m´enfronto malament a 
la idea d´envellir. No en trobo explicació, més 
enllà de la dura constatació que la biologia és 
implacable. Però, sobretot, no trobo consol. 
Ras i curt crec que envellir és una mala juga-
da i que, talment va dir el poeta Joan Oliver, 
morir és la gran cabronada. Ara bé, justament 
perquè sóc una vitalista, enganxada al bolero 
de la vida amb totes les energies de què sóc 
capaç, també diré que cal posar-li bona cara a 
l´arruga. Crec que la felicitat és un llenguatge, 
una gramàtica de la vida, i no pas un instant 
viscut amb més o menys intensitat. Si és, doncs, 
l´idioma amb què ens relacionem amb la pròpia 
biografia, cal trobar els accents de cada edat, 
saber enganyar els paranys que ens munta. Si 
més no, cal saber dibuixar horitzons possibles 
allà on la vida s´ha encarregat de retallar els 
horitzons llunyans. A una negada sexualitat, la 
recerca d´una nova i plaent sexualitat. A una 
vida ja acabada, l´autoexigència de somnis, de 
projectes, de futur. A l´erosió del físic, el sacseig 
de la ment. Ho dic, però, sabedora que res no 
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felicitat, carreguem piles, oblidem mal de caps, 
donem vida! Què difícil és fer-ho! L’humor és 
tan estrany, tan particular, depèn de tantes co-
ses. Estat d’ànims, cultura, gens, intel·ligència, 
predisposició... No sempre ho podem o ho sa-
bem fer...

En canvi, donar sang, és infinitament més fàcil. 
No fa falta ser enginyós, ni tenir talent. Ni ser 
brillant, NO! Només fa falta voler-ho fer. I en cer-
ta mesura, estem ajudant a treure un somriure, 
un riure, i segur un benestar més que temporal. 
Perquè això sí que és donar vida. 

Jo em considero egoista, perquè quan faig riu-
re, tot i fer-ho pels altres, em fa sentir tant bé, 
que penso: quan més pugui fer riure els altres, 
millor em sentiré. Donar sang, hauria de ser així. 
Quantes més vegades podem ajudar els altres 
millor ens podrem sentir. Un peix que es mosse-
ga la cua. Donem sang, fem riure! 

Donem vida.

twitter@JORDIRIOS
facebook/JordiRiosGravalosa
www.jordirios.com

Jordi Rios
Actor

M’encanta riure. Hi ha pocs dies que no 
ho faci. No tots, només faltaria. Però 
la veritat és que ric molt. Hi ha poques 

coses més gratificants, que fer riure. Al teatre, 
a la televisió, al carrer, a casa... Poder treure un 
somriure, un riure, un benestar momentani... I 
a vegades, per art de màgia o per casualitat, o 
pel que sigui, funciona. Ho aconsegueixes. Fas 
riure. Els ulls brillen, els cossos es recargolen, 
fem sorolls estranys... I quan passa això, donem 

Eloi Cordomí
Meteoròleg de TV3

He de confessar que fins que em van de-
manar que escrivís en aquesta revista, 
no havia anat mai a donar sang. Mentre 

era estudiant, vaig prendre durant una tempo-
rada un medicament per l’acne que tenia com a 

foto-sintesi.cat

és fàcil quan l´envelliment fa del cos una presó 
massa feixuga, i que segurament, de tots els 
reptes de la vida, el repte d´enfrontar-se amb 
aquest procés és el més desconcertant i el més 
inquietant. La vida tendeix a senyorejar per da-
munt de tot. Nega la seva fi. Tot està pensat 
per no recordar-la, però aquesta arriba. Com 
viure-ho feliçment? Ai las, quina pregunta tan 
recurrent i quina resposta tan difícil! Avui, que 
encara pots, dóna una mica d’allò que et so-
bra! Ja has anat a donar sang?
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Lloll Bertran
Actriu

En aquesta professió tan apassionant i en-
tregada que és el món de l’espectacle, 
sovint tenim pocs moments per expressar 

allò que vertaderament sentim i involucrar-nos 
-més del que voldríem i podríem- en causes que 
valen la pena.

A punt d’estrenar obra, i encara que sigui en 
forma de poema, vull desitjar-vos un camí ben 
ple de solidaritat; amb el màxim nombre de 
nous donants de sang; per tal de millorar la qua-
litat de vida de totes aquelles persones que ho 
necessiten:

Dins de les venes — vida és la sang,
vida pels d’ara — i pels que vindran.

Joan Maragall

Donant sang, donem vida!

contraindicació la donació de sang per possibles 
riscos pel receptor. Passat un temps de la ingesta 
d’aquest medicament i ja en plenes facultats per 
poder ser donant, el fet de pensar “ja ho faré” 
ha comportat que finalment hagin passat mesos 
i anys abans no m’hagi decidit a acostar-me a 
un hospital per fer una donació. En el meu cas, 
he necessitat aquest incentiu que m’ha obligat a 
mi mateix a voler provar l’experiència, per poder 
escriure aquestes quatre ratlles. Ara ja he fet el 
primer pas i sé que en vindran més!

Hi ha moltes persones que malgrat estar cons-
cienciades de la necessitat de donar sang, ens 
ha costat molt o no han superat encara aques-
tes barreres inicials, d’altra banda comprensi-
bles. Jo recomanaria a les persones que esti-
guin en aquesta situació que es plantegin un 
incentiu per fer-ho: pensar en algú pròxim que 
hagi rebut una transfusió, pensar en la neces-
sitat que un mateix pugui tenir en un futur, o 
simplement pensar que el meu amic o amiga 
n’ha donat i jo encara no; qualsevol excusa és 
bona per crear-nos aquesta obligació. Ara ja ho 
tenim en ment, ens ronda pel cap, ho hem de 
fer, però quan? Cal que ens posem una data 
límit! Un aniversari, abans de les vacances d’es-
tiu, etc., cadascú que esculli. Si sou com jo, dels 
que tendiu a deixar les coses pel final, potser us 
arribarà el dia escollit sense que hagueu com-
plert el vostre objectiu, però us asseguro que 
cada dia que us passeu es convertirà en un pe-
tit remordiment que acabarà fent-vos acostar a 
un hospital per fer la vostra primera donació. 
La satisfacció d’haver contribuït a un bé social 
us farà plantejar-vos –tan aviat com sigui possi-
ble– fer la segona!
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Sak noel 
Disc Jockey

Hola amics! Sóc Sak Noel, dj, produc-
tor musical i esser humà. Us parlo des 
d’aquesta última vessant per animar-vos 

a realitzar un petit acte, insignificant, però que té 
una transcendència brutal: donar sang. Poques 
vegades tenim l’oportunitat d’ajudar als qui ho 
necessiten d’una manera tan simple i directa. Us 
encoratjo a entregar una mica de vosaltres ma-
teixos per una causa  noble i que, a més, us farà 
sentir el plaer de saber que esteu donant un cop 
de mà. Poques sensacions hi ha més boniques 
i sinceres. Jo, que cada cap de setmana tinc la 
sort de punxar música per fer feliç a la gent no 
dubto ni un segon a l’hora de deixar-me punxar 
pel mateix objectiu ;)

Una abraçada!

amb una vegada
no n’hi ha prou

vine a donar sang

Consulteu els nostres centres fixos de recollida a: www.bancsang.net
i les properes maratons: www.donarsang.gencat.cat/on-puc-donar-sang
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Donacions 
de Sang
a la província 
de Lleida

Comarca
2011 2010

Cens 
Població Donacions Índex 

donació
Cens 

Població Donacions Índex 
donació

Dncs ‘11 vs 
Dncs ‘10

Solsonès 13.808 822 59,53 13.730 1.024 74,58 -202
Pla d’Urgell 37.265 2.184 58,61 37.371 2.312 61,87 -128
Urgell 37.396 2.161 57,79 37.322 2.045 54,79 116
Val d’Aran 10.192 584 57,30 10.206 613 60,06 -29
Segarra 23.191 1.242 53,56 22.940 1.212 52,83 30
Alta Ribagorça 4.284 220 51,35 4.278 188 43,95 32
Segrià 207.633 10.536 50,74 205.724 11.517 55,98 -981
Garrigues 20.306 961 47,33 20.413 1.072 52,52 -111
Pallars Jussà 14.374 677 47,10 13.978 631 45,14 46
Noguera 40.231 1.860 46,23 40.130 1.830 45,60 30
Alt Urgell 22.008 764 34,71 22.005 812 36,90 -48
Pallars Sobirà 7.548 143 18,95 7.646 130 17,00 13
Cerdanya 18.783 309 16,45 18.549 323 17,41 -14

Solsonès
13.808 habitants

822 bosses
Índex 59,53 ‰

Cerdanya
18.783 habitants

309 bosses
Índex 16,45 ‰

El Pla d’Urgell
37.265 habitants

2.184 bosses
Índex 58,61 ‰

L’Urgell
37.396 habitants

2.161 bosses
Índex 57,79 ‰

Val d’Aran
10.192 habitants

584 bosses
Índex 57,30 ‰

La Segarra
23.191 habitants

1.242 bosses
Índex 53,56 ‰

Alta 
Ribagorça

4.284 habitants
220 bosses

Índex 51,35 ‰

El Segrià
207.633 habitants

10.536 bosses
Índex 50,74 ‰

Les Garrigues
20.306 habitants

961 bosses
Índex 47,33 ‰

Pallars Jussà
14.374 habitants

677 bosses
Índex 47,10 ‰

Noguera
40.231 habitants

1.860 bosses
Índex 46,23 ‰

Alt Urgell
22.008 habitants

764 bosses
Índex 34,71 ‰

Pallars Sobirà
7.548 habitants

143 bosses
Índex 18,95 ‰



Jo puc  donar 
sang?

Pot donar sang qualsevol 
persona sana entre 18 i 

65 anys que pesi més de 
50 quilos.

Cal tenir aquest pes mínim, per-
què en cada donació es recull una 
quantitat estàndard per a tots els 
donants (450 ml).

Es recomana que les dones donin 
sang un màxim de tres vegades 
l’any i els homes un màxim de 
quatre, sempre respectant que, 
entre donació i donació, ha de 
passar un mínim de dos mesos.

A diferència del que passa quan un 
es fa una anàlisi de sang, quan fem 
una donació, no cal estar en dejú. 
Fins i tot és recomanable haver fet 
un àpat normal.

Tant per a la seguretat del donant 
com del receptor, es realitza una 
història clínica i una sèrie de pro-
ves abans de la donació. Després 
d’aquesta, s’analitza la sang.

Has de saber que pots donar 
sang:

•	 Si tens entre 18 i 65 anys i peses 
més de 50 Kg. 

•	 Encara que hagis patit hepatitis 
abans dels 12 anys. 

•	 Encara que no estiguis en dejú. 

•	 Encara que tinguis el colesterol 
elevat. 

•	 Encara que prenguis algun dels 
medicaments més freqüents. 

Qüestionari previ a la 
donació

El primer pas per valorar si és con-
venient dur a terme una donació 
de sang és contestar un qüestionari 

Per què cal 
que jo doni 

sang?
La donació de sang és un acte 
solidari i de participació ciutada-
na que beneficia el conjunt de la 
societat.

Per	a	tu	tan	sols	és	un	
moment, per a molts 
malalts pot suposar la vida

La donació de sang és un acte 
senzill, segur, gens dolorós, i as-
sistit per professionals especialit-
zats en tot moment. Per a tu, no 
comporta cap risc, però, en canvi, 
per a malalts de tot el territori, pot 
suposar avançar en el seu procés 
de curació.

Les donacions altruistes, 
l’única font d’obtenció

Malgrat els avenços mèdics i tec-
nològics, ara per ara, la sang no es 
pot fabricar i tan sols es pot obtenir 
de les donacions altruistes de les 
persones.

Cada donació pot ajudar 
fins a tres malalts diferents

Com que de cada donació de sang 
s’obtenen tres components san-
guinis diferents amb aplicacions 

orientat a detectar qualsevol pos-
sible factor de risc. Les preguntes 
d’aquest document vénen deter-
minades per llei i el seu objectiu és 
vetllar per la seguretat del donant 
i del futur receptor.

En cap cas però, una resposta 
afirmativa al qüestionari invalidarà 
directament una donació de sang. 
El metge responsable de l’extracció 
és qui decidirà, en última instància, 
si aquesta es realitzarà.

pròpies, podem afirmar que podem 
ajudar fins a tres malalts diferents.

La sang i els seus 
components tenen una vida 
limitada

•	 Els concentrats d’hematies es 
conserven 42 dies 

•	 El plasma es conserva 1 any 

•	 Les plaquetes es conserven 5 
dies 

L’ús és diari: cada 3 segons, 
algú necessita sang a 
Catalunya

La necessitat de sang és constant i, 
per tant, també ho han de ser les 
nostres donacions. Cada dia, tots 
els hospitals i clíniques de Catalu-
nya necessiten sang o components 
sanguinis per atendre els seus 
malalts, ja que la majoria d’inter-
vencions quirúrgiques i molts dels 
tractaments mèdics requereixen 
transfusions.

La donació, un acte 
quotidià

La donació no ha d’estar lligada a 
situacions de tragèdia o d’emer-
gència sinó que ha de ser un acte 
quotidià i habitual a les nostres 
vides. Només donant sang amb 
regularitat, disposarem sempre de 
sang suficient i segura en estoc.

Recordem que els homes poden 
donar fins a 4 vegades a l’any i les 
dones, 3, sempre i quan es respecti 
l’interval mínim de dos mesos entre 
donacions.

Un ús creixent de la sang

La transfusió de sang o dels seus 
derivats s’ha convertit en una part 
imprescindible en l’actual assistèn-
cia sanitària. L’increment de l’espe-
rança de vida, la creació d’unitats 
de medicina intensiva, i les ne-
cessitants importants i constants 
d’alguns malalts, abans considerats 
irrecuperables, fan que la demanda 
de sang sigui creixent.30



tervencions quirúrgiques menors: 
no es podrà donar sang en dues 
setmanes o fins que no s’estigui del 
tot recuperat. Exemples de cirurgia 
menor: hemorroides, varius, sutura 
de ferides, hèrnies… Després d’in-
tervencions quirúrgiques majors: les 
persones sotmeses a cirurgia major 
no podran donar sang durant 6 
mesos. Exemples de cirurgia major: 
pneumectomia, intervenció cardíaca 
o cirurgia toràcica, gastrectomia, 
craniotomia, factura greu (fèmur, 
pelvis, etc.), pròtesi articular (maluc, 
genoll, etc.). 

Es pot donar sang després 
d’haver-se fet un tatuatge? 

Després d’un tatuatge, caldrà es-
perar sempre 4 mesos per tornar a 
donar sang. 

Es pot donar sang després 
d’haver-se fet un piercing 
o d’haver-se practicat 
acupuntura? 

Els piercings i l’acupuntura no 
exclouen per a la donació sempre 
i quan s’hagin fet amb material 
estèril i d’un sol ús. En cas que 
l’instrumental emprat no compleixi 
aquests requeriments, caldrà espe-
rar 4 mesos. 

Es pot donar sang estant 
embarassada, havent patit 
un avortament o després 
d’un part? 

L’embaràs és una situació de cla-
ra exclusió per a la donació. Cal 
esperar 6 mesos després del part 
o avortament per tornar a donar 
sang. A més, en el cas de lactància 
materna, després d’aquest període 
de 6 mesos, es recomana no donar 
sang fins a la seva finalització. 

Es pot fer esport després de 
donar sang? 

Depèn del tipus d’esport i de la 
seva intensitat. De tota manera, en 
termes generals, es pot practicar 
esport sempre que no es faci un 
sobreesforç. En el cas de persones 

que entrenen regularment, només 
es recomana beure molt líquid 
en les hores següents. Tanmateix, 
cal ser més prudent en els casos 
en què no es practica esport amb 
assiduïtat o bé es realitzen entre-
naments intensius. Aleshores, es 
recomana deixar passar unes 6 hores 
aproximadament. El que sí podem 
afirmar és que no podran donar 
sang les persones que en les 12 
hores següents a la donació hagin 
de desenvolupar esports considerats 
d’alt risc com ara escalada, busseig 
o escafandrisme. 

Què en fan de la sang 
després de la donació? 

Després de la donació, la sang 
queda emmagatzemada a una 
temperatura d’entre 2 i 5ºC i es 
rea litzen diferents tests per descartar 
l’hepatitis B o C, el virus de la SIDA i 
la prova reagínica de la sífilis; també 
es determina el grup sanguini ABO, 
l’Rh i els anticossos irregulars. La 
bossa de sang se separa mitjançant 
centrifugació en diferents compo-
nents; d’una bossa es pot treure un 
concentrat de glòbuls vermells, un 
concentrat de plaquetes i una unitat 
de plasma. 

Es pot agafar alguna 
malaltia infecciosa durant la 
donació de sang? 

No. Donant sang no et pots conta-
minar amb cap malaltia infecciosa. 
Els materials que s’utilitzen són d’un 
sol ús i per tant utilitzats únicament 
per al donant en la seva donació. 

Com em trobaré després de 
la donació? 

La gran majoria de donants es tro-
ben perfectament bé després d’una 
donació. Tan sols es dóna algun 
mareig en una de cada 200 dona-
cions. Per tal de prevenir aquest fet 
és recomanable beure més líquids 
del normal durant les següents 12 
hores. També ajuda a no marejar-se 
el fet de no estar en dejú. 

Preguntes 
 freqüents

Per	què	les	analítiques	de	
les donacions no tenen en 
compte d’altres aspectes 
d’interès per al donant? 

Els bancs de sang invertim cada ve-
gada més en la millora i la seguretat 
transfusional, destinant una part molt 
important del nostre pressupost a les 
analítiques. Aquestes són complexes 
i molt costoses i per tant, orientem 
els nostres recursos a tot allò que és 
absolutament imprescindible per tal 
de garantir la màxima seguretat, en 
detriment d’aquelles proves que no 
són per a res necessàries per a l’acte 
transfusional. A més, la majoria de les 
proves analítiques s’han de realitzar 
en dejú per obtenir resultats fiables. 
En canvi, per donar sang és recoma-
nable haver menjat abans. 

Què s’ha de fer per ser 
donant	d’òrgans	i	teixits?	

La legislació espanyola és molt pro-
gressista en aquest aspecte i contem-
pla que qualsevol ciutadà és donant 
d’òrgans i teixits en potència si no 
manifesta el contrari. Al nostre país, 
no cal presentar cap document signat 
prèviament pel difunt. En qualsevol 
cas, el que sí es requereix per proce-
dir a l’extracció és l’autorització dels 
familiars. Per aquest motiu, és impor-
tant que la família i els amics propers 
del donant potencial coneguin la 
seva voluntat. A Catalunya, l’orga-
nisme responsable de la donació 
d’òrgans és l’Organització Catalana 
de Trasplantaments (OCATT). Pot 
informar-se al telèfon 93 339 83 03 
o bé consultar la pàgina web: www.
ocatt.net. 

Es pot donar sang 
després d’una intervenció 
quirúrgica? 

El període d’exclusió dependrà del 
tipus d’intervenció: Després d’in- 31



Instal·la’t l’aplicació 
[Donem sang]
al teu mòbil!


